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Van de redactie
kap |

Voor nadere informatie over dit werk ik verwijs
u naar de bijgevoegde aanbiedingsbrief van
commandant 101 MIDCie.
In dit nummer hebben we in de rubriek op de
korrel gekozen voor een overzicht van de
publikaties in deze rubriek tot nu toe. Tenslotte
is de Update Rwanda geplaatst.

Info-Scoop 22 staat in het teken van de overzichten. In dit nummer hebben we tiet laatste
kwartaal opgenomen van de samenvatting van
de gebeurtenissen in het
voormalig
Joegoslavië gedurende de periode '93 • '94.
De Update Joegoslavië is verwerkt in dit kwartaaloverzicht. Tevens heeft u als losse bijlage
bij deze Info-Scoop het gedetailleerde jaaroverzicht van ons mogen ontvangen.
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Bijlage 1

GEBEURTENISSEN IN HET,VOORMALIG "JOEGOSLAVIË"
van april t/m juni 1994
-EEN SAMENVATTINGTint |
sectie JoegoslaviS

INLEIDING

In de maanden april t/m juni werden er met
name door do Moslims nieuwe offensieven
gestart. Het begon in Noord-Bosnië waar de
spanning rond de Posavina-corridor toenam
i. v.m. het binnendringen van de enclave Go-
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razde door de Bosnische Serviërs, Daarna
verplaatsten do incidenten zich richting het
noordwesten (Maglaj, Doboj) en het westen
(Travnik, Bugojno) van Cemraal-Bosnië. In juni
voerden de Moslims een oroot offensief vanuit
Ribnica richting Zavidovici.

SERVIË
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KROATIË
REPUBLIEKEN

van het voormalig Joegoslavië

april:
De Amerikaanse president Clinton heeft begin
april gepleit voor het opheffen van de sancties
tegen Klein-Joegoslavië (Servië en Montenegro). In ruil voor het opheffen van deze sancties zou er dan een algeheel vredesverdrag
moeten komen.
mei:
In klem-Joegoslavië is er een werkverbod
gekomen voor journalisten van het AFP, CNN,
Le Monde, El Pais, The Los Angeles Times en
Sky-news. Ze zouden het Servische volk gedurende de afgelopen jaren hebben zwartgemaakt in de internationale pers.
Servië heeft eind mei Milan Lukic, die verdacht
wordt van het gijzelen en laten verdwijnen van
tientallen Moslims, uitgeleverd aan de Bosnische Serviërs. Lukic voert het bevel in OostBosnië over het doodseskader de "Chetnik
Wrekers". Hij zal in Bosnië nu waarschijnlijk
vrijuit gaan.
juni:
Servië wordt beschuldigd van het stiekem
annexeren van stukjes Macedonië. De VNeenheden in FYROM zien de Servische troepen
(veelal reservisten) steeds dichterbij komen,
Ook de Servische luchtmacht zou zich schuldig
maken aan het schenden van het Macedonische luchtruim. Macedonië heeft 21 juni dan
ook officieel zijn beklag gedaan bij de regering
in Belgrado over de schendingen. (Zie verder
de paragraaf Macedonië).

KOSOVO
juni:
Volgens Albanese leiders in Kosovo en Moslimleiders m de Sandzak was er de afgelopen
periode sprake van een toename van de Servische onderdrukking. Dit werd in Belgrado
gemotiveerd met het argument dat de Albanezen "terroristen" zou opleiden voor de gewelddadige afscheiding van Kosovo. Het zou daarbij gaan om 20.000 terroristen, aldus een
Joegoslavische bevelhebber.
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april:

Eind maart is er m Zagreb een bestandsak
koord getekend tussen afgevaardigden van de
Krajina en Kroatië Onder leiding van de Russische gezant Tsjoerkin werd er een akkoord
getekend waarin zijn opgenomen:
een staakt het vuren, m te gaan
op 4 april;
dat vanaf 5 april zware wapens
onder VN-controle danwei teruggetrokken tot 20 km van de frontlinies, voor lichte artillerie een
minimale afstand van 10 km,
dat op 8 apnl beide partijen hun
mfantene-eenheden tenminste één
kilometer hebben teruggetrokken.
Deze overeengekomen punten worden tot nu
toe goed nageleefd.
Kroatië heeft begin apri! aangegeven dat het af
wil van de duizenden vluchtelingen die in Kroatië zijn opgevangen in de loop van de oorlog.
De politiek in Kroatië vindt dat de situatie nu
voldoende is hersteld om ze terug te sturen,
zeker nu voor de Kroaten het toeristenseizoen
voor de deur staat en er geld moet worden
verdiend. Inmiddels heeft Kroatië al een groep
Bosnische Kroaten teruggestuurd naar Mostar.
Wel liet Kroatië begin mei een groep van 469
Moslim- en Bosnisch Kroatische vluchteiingen
uit Banja Luka toe.

mei;
In de politiek van Kroatië hebben duidelijke
verschuivingen plaatsgevonden. Tudjman is
een deel van zijn macht binnen de HDZ (regeringspartij Kroatië) aan het verliezen, nu Manolie en Mesic een nieuwe partij, de HND (onafhankelijke Kroatische democraten!, hebben
opgericht.
Kroatië heeft een "nieuwe" munteenheid ingevoerd, de Kuna. Een munteenheid die voor het
laatst werd gebruikt in fascistische Ustachistaat tijdens WO-II.
Op 4 rnei leverde een Iraans vliegtuig 60 ton
aan explosieven en materiaal voor het vervaardigen van wapens af op het vliegveld van
Zagreb, geheel in strijd met het internationale
wapenembargo tegen Bosnië. Ook zouden er
schepen uit Brazilië in Kroatische havens binnenkomen met materieel. Er werden da laatste
tijd veel Braziliaanse en Chileense wapens in
Bosnië gesignaleerd.
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Er werd steeds mcr^r gesproken van wapensmokkel via Zagreb en Split uit Turkije. Iran en
Maleisië aan de Bosnische Moslims.
Chinese wapens weiden door een Franse
wapenhandelaar aangeboden aan de Moslims.
Kroatische chauffeurs vervoerden de wapens,
in kratten van een bekende hulporganisatie,
vanaf Split via Visoko naar ;ie omgeving van
de Posavina-corridor De wapens waren bestemd voor een Moslimbngade.
President Tudjman van Kroatiö bracht 14 juni
een bezoek aan Saraiovo om daar de Kroatische ambassade te openen. Het was het eerste bezoek van Tudjman aon Sarajevo sinds
twee jaar.
De onderhandelingen tussen Kroatië en de
Krajina lopen stroef. De Krajma dreigde 16 juni
bij mislukking van de onderhandelingen weer
in oorlog te raken met Kroatië. Waarop Kroatië
dreigde het mandaat van UNPROFOR, dat deze
zomer verstrijkt, niet meer te verlengen. De
onderhandelingen werden 17 juni uitgesteld
nadat Kroatische journalisten werdon geweigerd de onderhandeling bij te wonen.
De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken
vreest voor de komende periode dat de oorlog
zich naar Kroatië en Macedonië zal uitbreiden
wanneer de strijdende partijen het verdeelplan
van de internationale contactgroep afwijzen,

UNPA's/SERVISCHE KRAJINA
april:
Afgevaardigden van de Servr
Krajina hebben in Zagreb een bestandsav
rd met Kroatië getekend Zie voor de inhoud de eerdere
paragraaf over Kroatië.
Op 1 april werd tiet VN-mandnat verlengd met
zes maanden. In dn verlengde mandaat is
tevens opgenomen dat de VN in de UNPA's,
indien nodig, NAVO-luchtaanvallen mogen
gebruiken.
rnei:
VN-gezant Akashi heeft bij een overleg in Knin
officieel gewaarschuwd voor ernstige gevolgen
wanneer de omgeving van Brcko een nieuw
front wordt. Deze waarschuwing moet als een
noodzakelijke stap worden gezien in het proces
dat moet leiden tot luchtaanvallen wanneer de
strijd oplaait.
In de eerste week van mei heeft VN-gezant
Akashi de Bosnische Serviërs toestemming
gegeven voor de verplaatsing van tanks in
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Sarajevo, in ruil hiervoor konden 160 Britse
VN-militairen hun route naar Gorazde voortzetten De Bosnische regering was hierover zo
kwaad dat het in een officiële brief aan
Bouthros Ghati het aftreden van Akashi heeft
geëist
in Wenen zijn de Bosnische Kroaten en de
Moslims het begin mei eens geworden over de
binnen- en buitengrenzen van hun federatie,
die 51% van het grondgebied van Bosnië zou
moeten beslaan. De Bosnische Serviërs, die
niet mee onderhandelden, hebben op dit moment 70% van het Bosnische grondgebied in
handen.
Tevens is er overeenstemming bereikt over de
staatsvorm van de toekomstige federatie. De
eerste president, voor zes maanden, wordt een
Kroaat met een Moslim premier. De 1 7 ministerposten worden ingevuld door G Kroaten en
11 Moslims.
Do Iraanse minister van buitenlandse zaken
Velayati heeft aangeboden om 10.000 manschappen naar Bosnië te sturen voor de VNvrcdesmacht. De VN is terughoudend omdat
wordt getwijfeld aan de Islamitische onpartijdigheid.
De Amerikaanse senaat wilde eenzijdige opheffing danwei in overleg met VN-lidstaten opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië. Het
Witte Huis heeft zich hiertegen verzet omdat
ze daarmee in botsing zou komen met de VN.
Het Russische parlement heeft 13 mei geëist
dat Rusland desnoods eenzijdig een einde
moet maken aan de VN-sancties tegen klein
Joegoslavië, zeker wanneer het wapenembargo tegon de Moslims wordt opgeheven.
Bosnische autoriteiten wilden de vredesonderhandelingen boycotten zolang de Servische
troepen zich niet hadden teruggetrokken.
Izetbegovic vond dat de vredesvoorstellen
werden opgedrongen door de onderhandelaars
aan de Moslims. Tevens vond hij dat 58% het
minimum is waarop de Moslim-Kroatische
federatie aanspraak kunnen maken. Later deze
maand waren ze echter bereid om met minder
dan 58% genoegen te nemen.
Frankrijk heeft gedreigd zijn handen van het
conflict af te trekken als de strijdende partijen
het voorliggende vredesvoorstel niet accepteren.
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Een VN-conferentie nam 25 mei een hulpplan
voor Sarajevo aan, waarin voor .•:97& milioen
gulden hulp wordt geboden aan de stad

het signaal dat een eenzijdig opheffen van het
wapenembargo zal leiden tot een wereldoorlog.

!n Sarajevo heeft hei Bosnische parlement 30
mei zijn fiat gegeven aan de federatie en de
politieke regelingen.

De regering van de Moslim-Kroatischo federatie is eind juni benoemd.
Haris Silajdzic werd premier. Er werden verder
16 ministers benoemd waarvan 9 Mosüm, G
Kroaat en 1 Serviër.
De Kroaat Jadranjo Prlic werd vice-premier en
minister van Defensie, Ifran Ljubyankic, eem
Moslim, werd minister van Buitenlandse Zaken, Bakir Alispahic, een Moslim, werri minister van Binnenlandse Zaken.
De Serviër Nedeljko Depotovic werd minister
zonder portefeuille.
Het Bosnische parlement draagt de soevereiniteit pas over aan de federatie als er een duurzaam vredesakkoord is bereikt.

juni:
Het Bosnische parlement heeft Kresimir Zubak,
een 46-jarige oud-rechter en Bosnisch Kroaat,
begin van de maand unaniem gekozen tot
president van de nieuwe Moslim-Kroatische
federatie. Izetbegovic blijft voorlopig leider van
Bosnië-Hercegovina De Moslim Game wordt
vice-president. De huidige premier Silajdzic
moet nu een regering samenstellen met een
Moslim als premier en een Kroaat als vicepremier.
De Moslims zijn (4 juni) pos naar het overleg m
Genève gekomen nadat de Bosnische Serviërs
zich bleken terug te trekken.
Izetbegovic stelde 5 juni in een gesprek met
Amerikaanse senatoren, voor de zware wapens te verwijderen uit bijna geheel Bosnië. Er
zou een uitsluitingszone van 100 km in doorsnede rond het hart van de republiek moeten
komen.
Het overleg in Genève ging met name moeizaam omdat de termijn van een staakt-hetvuren niet bij beide partijen gelijk was. De
Bosnische Serviërs wilden een bestand voor de
duur van vier maanden waar de federatie een
bestand van hooguit vier weken wilde. Uiteindelijk werd een overeenkomst bereikt voor de
duur van vier weken te beginnen op vri|dag 10
juni om 12.00 uur. In het akkoord legden de
strijdende partijen vast dat ze zich onthouden
van gevechtshandelingen en provocaties en
zich verder verplichten al hun krijgsgevangenen vrij te laten.
Het is de bedoeling om binnenkort de vredcsbesprekingen weer voort te zetten m Sarajevo
en Pale.

Volgens Generaal Rose wordt er rekening
gehouden met een groot offensief in Centraafen Noord Bosnië. Voor de Bosnische regering
zou de tijd in militair-, politiek- en economisch
opzicht rijp zijn voor het heroveren van verloren terrein. Nu de federatie een feit is hoeft
men niet meer op twee fronten te strijden.
Eind juni werd de laatste hand gelegd aan het
verdeelplan voor Bosnië. Het plan van de internationale contactgroep zal begin juli worden
voorgelegd aan de leiders van de zeven belangrijkste industrielanden (G-7). Het plan is
geen discussiestuk maar eon ultimatum voor
de strijdende partijen. Het wordt slikken of
stikken voor de partijen.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden!
heeft zich 9 juni uitgesproken vóór het eenzijdig opheffen van het VN wapenembargo tegen
Bosnië. Het ligt in de verwachting dat president Ciinton het voorstel door middel van een
veto zal ontkrachten, dit omdat het voorstel
indruist tegen het internationale wapenembargo.
Minister Kozyrev van de Russische federatie
reageerde op het Amerikaanse voorstel met
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BOSNIË-HERCEGOVINA
MILITAIR
BIHAC
april:
Begin april hebben de Bosnische Serviërs en de
Krajina-Serviërs het 5e Moslimkorps omsloten.
De Bosnisch Servische VRS-eenheden probeerden het Grabe2-plateau ten zuiden van de
pocket, een strategische hoogte, in handen te
krijgen. De Krajina-Serviërs (SVK) hebben hun
handen vrij na het oeslotcn akkoord met de
Kroatcn en kunnen vanuit UNPA-Noord en
UNPA-Zuid de pocket onder druk zetten.
De Abdic-aanhangers zijn langs de interne
confrontatielijn aan het vechten met het 5e
MoslimKorps.
mei:
Langs deze interne confrontatieliin is het wisselend rustig en gespannen. Het 5e Moslimkorps heeft te maken met beschietingen aan
de westkant van de frontlijn. Langs de externe
frontlijn tussen het 5e Moslimkorps en de
Bosnische Serviërs neernt de druk op Ostrozac
en Bosanska Krupa, vanaf het Grabezplateau,
toe. De VRS wil mogelijk via een omtrekkende
beweging ten noorden van de stad Bihac het
5e moslimkorps afsluiten van de rest van de
pocket. Ook de troepen van Abdic zijn al ten
zuiden van de stad Bihac gesignaleerd.
Eind mei heeft premier Siladjzic
oroken met
de Kroatische regering over d<
,iatie m de
Bihac. Volgens UNHCR houden de Serviërs
konvooien met hulpgoederen voor de Bihac
tegen.

juni:
Het bestand van vier weken voor Bosnië heeft
weinig invloed op de strijd in de Bihac-pocket.
Het werd dan ook niet door Abdic ondertekend. Er werd in het weekeinde van 11/12 juni
zwaar gevochten tussen Abdic-troepen en het
oprukkende 5e Moslimkorps langs de confrontatielijn bij Pecigrad. Er zouden door het regeringsleger 300 aanhangers van Abdic krijgsgevangen zijn gemaakt.
Volgens sommige berichten heeft Abdic begin
juni minstens 500 van zijn eigen manschappen
laten arresteren wegens "ontrouw". Mogelijk
gaat het hierbij om de eerder genoemde 300
krijgsgevangenen waarvan de gegevens om
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propagandistische reden in het bericht zijn
verdraaid
De vorderingen van het 5e Moslimkorps op 24
juin zijn aanzienlijk. Er mag worden verondersteld dat het 5e korps op het punt staat een
beslissende zege te boeken op de Abdic-troepen Er wordt echter voorzichtig gemanoeuvreerd om de Krajina-Serviërs niet uit te lokken Kroatië zal de Krajina-Serviërs mogelijk
aanvallen wanneer deze Abdic gaan bijstaan.
De Kroaten wachten al maanden op een misstap van de Krajina-Serviërs.

NOORD-BOSNIË
maart:
Bij Magtaj, waar in de laatste week van maart
een hulpkonvooi door Serviërs werd geplunderd, vernietigden VN-militairen van het BRITBA T een Servische bunker a/s vergelding.
De omgeving van Maglaj was over het algemeen erg onrustig omdat er zwaar werd gevochten om een belangrijke aanvoerroute die
loopt via: Zepce-Maglaj-Teslic-Banja Luka.
De Bosnische Kroaten en Moslims vochten hier
samen tegen de VRS vanuit Zepce richting
Maglaj en vanuit Tesanj richting Teslic.
Kond Doboj werd door de VRS gevochten om
een belangrijk kruispunt van wegen. Inmiddels
zijn ze dit punt zeer dicht genaderd. Hetzelfde
geldt voor de Sapna-duim, waar ook wordt
gevochten om een kruispunt van wegen, in het
zuidelijk deel van de Sapna-duim.
Jen noorden van Srebrenik werd gevochten
door de VRS tegen de Bosnische Kroaten en
Moslims.
april:

In Pnjedor, ten noordwesten van Banja Luka in
Bosnisch Servisch gebied, werden in 3 dagen
tijd 1 7 Moslims en 2 Kroaten vermoord.
De moorden in Prijedor waren volgens een
UNHCR-woordvoerder een wraakactie voor de
dood van zes Servische politieagenten. Het
Internationale Comité van het Rode Kruis
(ICRCl ging niet over tot onmiddellijke evacuatie van niet-Serviërs uit het noorden van
Bosnië, nadat de Bosnische-Servische leider
Karadzic beperkende voorwaarden had gesteld. De Bosnische Moslimregering maakte al
eerder bezwaar tegen eventuele evacuaties
omdat dergelijke acties de Bosnische Serviërs
in de kaart zouden spelen bij hun "etnische
zuiveringen".
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Er werd tevens een nieuwe tactiek gebruikt om
Moslims te verdrijven. De gemeentelijke afdeling voor volkshuisvesting besloot dat huizen
van Moslim-families te groot waren en ging
over tot het bijplaatsen van Servische vluchtelingenfamilies, waarna de Moslims vanzelf werden verdreven.

NAVO heeft op 1 9 mei verklaard géén plannen
te hebben om vanuit de lucht in te grijpen
tegen zware wapens rond Tuzla.
Het Bosnische regeringsleger leek een weg ten
westen van de stad Tesanj in te willen nemen.
Er werd in die omgeving dan ook zwaar gevochten.

De Bosnische Serviërs oefenden druk uit op de
Moslim-eenheden in de Posavina-corndor,
langs de confrontatïelijn in de omgeving Gradacac, in de driehoek Brcko<Srebrenik/Tuzia en
rond de Sapna-duim (en dan met name in het
zuiden van de Sapna-duim). Er was echter nog
geen sprake van een offensief door één van de
partijen.

juni:
Op 2 juni laaide de strijd in Bosnië weer op. In
Srebrenik in noord Bosnië werden meer dan
300 artillerie-explosies geregistreerd. Op 3 juni
werden zware gevechten gemeld met 1.400
inslagen in de omgeving van Gradacac. Met
name langs de noordelijke confrontatielijn werd
in deze periode zwaar gevochten bij Gradacac
en Doboj. De Moslims boekten terreinwinst
vanuit Gracanica richting Maglaj terwijl de
Bosnische Kroaten Brcko bestookten met artillerievuur.

Bosnische Serviërs beschuldigden de BiH van
voorbereidingen voor een offensief op de Posavina-corridor bij Brcko. De VRS troepen die
over de gehele corridor waren verspreid zijn
sterk samengetrokken rond Brcko, het smalste
punt in de corridor. De Bosnische Serviërs
hebben toestemming gegeven voor de komst
van een tiental VN-waarnemers naar de omgeving van Brcko. De goedkeuring voor de komst
van waarnemers zou een van de resultaten zijn
van de afspraak van Akashi met de Serviërs
over de verplaatsing van tanks m Sarajevo.
De corridor is een belangrijke sleutel in de
oorlog omdat het de Moslims en de Bosnische
Kroaten een betere onderhandelingspositie
geeft.
mei:
Met name in de omgeving van Tuzla was het
weer erg onrustig, ook confrontaties met de
VN kwamen voor. Zo werd een VN-toestel op
het vliegveld van Tuzla beschoten waardoor
het genoodzaakt was om weer op te stijgen
met nog vele goederen aan boord.
De A-cie van Dutchbat die momenteel nog op
het vliegveld van Tuzla werkzaam was, zal
binnenkort worden verplaatst naar Simin Han
in de Sapna-duim, ten oosten van Tuzfa. In
deze Sapna-duim wordt zwaar gevochten
tussen de Bosnische Serviërs en de Moslims.
Belangrijk doel is de weg die door het gebied
loopt. Ze zullen in de Sapna-duim gaan patrouilleren an observatieposten gaan bemannen. Het vliegveid van Tuzla wordt door een
Zweedse eenneid overgenomen.
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Het staakt-het-vursn van 10 juni werd op 11
juni al weer overtreden. Rond Maglaj en Brcko
in de Posavina-corridor wyrd gevochten. Er
werden 63 schendingen geregistreerd.
Het Bosnische regeringsleger beschikt sinds
kort over Chinese anti-tankraketten. Op een
foto was m de omgeving van Gradacac de
Norinco Red Arrow 8 te zien, wat Opnieuw een
aanwijzing is dat er wapens Bosn.'é worden
binnengesmokkeld.
In het algemeen gaat men er vanuit dat het bij
de incidenten de laatste weken veelal gaat om
provocaties van Moslims. De Moslims komen
openlijk uit voor hun schendingen van hot
bestand maar geven de Bosnische Serviërs de
schuld van de incidenten.
Gesterkt door de successen van de laatste
weken zcuden de Moslims mogelijk ook de
Posavina-corridor willen innemen. De Moslims
weigerden dan ook 25 juni naar het vredesoverleg in Sarajevo te komen.
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doelen die door VN-militairen waren gemarkeerd.

SAFE AREAS OQST-BOSNIËHERCEGOVINA

Gorazde is van strategisch belang voor de
Bosnische Serviërs. Er staat een wapenfabriek
waar slaghoedjes en andere ontstekingsmechanismen worden gemaakt. Verder ligt het op de
doorgaande route van Servië naar Montenegro.
De Bosnische Serviërs konden aannemen dat
de internationale gemeenschap de inname van
een officiële onder VN-bescherming geplaatste
enclave niet ongestraft zou laten passeren.
Gorazde was echter de enige enclave waar
géén blauwhelmen gelegerd waren. Omdat
deze situatie op korte termijn zou gaan veranderen, door de komst van 800 Oekraïnse VNmilitairen, hebben de Bosnische Serviërs waarschijnlijk gekozen om vóór die tijd de enclave
in te nemen.

GORAZDE:
aprii:
Bosnisch-Servische eenheden zijn begin april
begonnen de Moslim-enclave Gorazde binnen
te dringen.
In de eerste week maakten de troepen een
vordering in de enclave van 10 km. Een belangrijk obstakel op weg naar de verovering
van Gorazde vormde de heuvel Gradina ten
oosten van de stad.
In eerste instantie werd er aan de verhevigde
strijd rond Gorazde weinig waarde gehecht
ondanks de alarmerende berichten vanuit de
enclave. De Amerikaanse chefstaf verklaarde
dat de omstandigheden zich niet leenden voor
eventuele luchtaanvallen. De Verenigde Staten
en de. NAVO-lidstaten drongen aan op een
snelle zending van Oekrainse militairen naar
het gebied.
President Clinton meldde vrijdag 8 april dat de
Amerikaanse luchtmacht beschikbaar zou zijn
om eventuele bescherming te bieden aan de
VN-troepen in Bosnië indien daarom zou worden gevraagd.

Vanaf maandagmorgen 11 april werd een
Nederlandse militaire VN-waarnemer vermist
die was gestationeerd in de Moslim-enclave
Zepa. De luchtmacht-majoor vertrok ondanks
het verbod van de Bosnische Serviërs toch uit
de enclave, vergezeld van twee tolken. Op 22
april werd Majoor van Baal vrijgelaten.
Op 12 april gaf Generaal Mladic VRS-troepen
opdracht elk NAVO-vliegtuig, dat de Bosnische
Servische strijdkrachten aanvalt, neer te schieten. Karadzic beschuldigde de VN en de NAVO
opnieuw, partij te hebben gekozen voor de
Moslims en niet langer neutraal te zijn.
Op 15 april kreeg de VN toestemming om met
een helikopter 2 gewonde blauwhelmen te
evacueren uit Gorazde.
Een Franse Super Etendard wordt beschoten
en in de staart geraakt.
In het weekeinde van 16/17 april waren er
zware gevechten in en rond Gorazde. De NAVO heeft op verzoek van generaal Rose en VNgezant Akashi zaterdag 16 april een mislukte
poging tot een luchtaanval gedaan. Door
slecht weer konden da twee Britse Sea Harriers hun doelen niet identificeren. Een van de
toestellen werd zelfs neergeschoten.
Servische tanks trokken de stad binnen terwijl
hun politieke leiders tegelijkertijd een akkoord
sloten over een staakt-het-vuren en terugtrekking uit de stad.
19 April beloofden de Serviërs het akkoord van
17 april to respecteren en de beschietingen
verminderden aanzienlijk.

Nadat de Moslims een eenzijdig staakt het
vuren van 24 uur hadden afgekondigd konden
de Servische troepen deze omstandigheden
gebruiken om nog verder de enclave binnen te
dringen en de heuvel Gradina in te •
?n.
Toen zondagmiddag 10 april de situ, . dusdanig verslechterde en VN-waarnemers onder
direct vuur kwamen te liggen van de Bosnische Serviërs, vroeg zowel VN-vertegenwoordiger Akashi als ook generaal Rose om luchtsteun van NAVO-vliegtuigen.
Twee NAVO-vliegtuigen hebben daarop, op
zondagavond tussen 18.00 en 19.00 uur de
Bosnisch-Servische eenheden rond Gorazde
gebombardeerd. Er werd melding gemaakt van
de vernietiging van een Servische commandopost en een Servische tank. Anderhalf uur
nadat maandagmiddag een tweede luchtaanval
had plaatsgevonden staakten de beschietingen
op Gorazde.
Bij deze tweede luchtaanval werden door geallieerde straaljagers Servische T-55 tanks onder
vuur genomen die op het centrum van Gorazde
schoten. De bommen werden afgeworpen op

Infy'SGQQp/nummer 22S tSjutf 1394

8

*

"

Copyright

De NAVO heeft op 22 april gedreigd mei aanvallen op zware wapens en andere militaire
doelen in een straal van 20 km rond het centrum van Gorazde als de VRS de beschietingen
met stopt. Rusland heeft gedreigd zijn vredesmacht uit Bosnië terug te trekken indien de
NAVO overgaat tot grootscheepse luchtaanvallen.
De Bosnische Serviërs zijn met enige vertraging begonnen aan de terugtrekking uit Gorazde. Een eenheid van 200 VN-miluairen m
gearriveerd in Gorazde. Volgens de media
zouden vertrekkende Servische eenheden vele
huizen in brand steken bij hun aftocht en een
waterzuiveringsinstallatie hebben verwoest
(deze berichten moeten sterk in twijfel worden
getrokken).
De VN startte 25 april met de evacuatie van
600 gewonden vanuit Gorazde.
De Bosnische Serviërs hebben voldaan aan de
voorwaarden van tiet NAVO ultimatum en hun
zware wapens weggehaald uit de 20 km-zone.
Ook de infanterietroepen zouden buiten de
3km-zone zijn gebracht, zo meldden Servische
bronnen.
Op 20 april zouden de Bosnische Serviërs 4
FAE-raketten hebben gebruikt op doelen in
Gorazde. FAE = Fuel Air Explosives, dit zijn
explosieven die boven de grond een explosieve
nevel verspreiden en tot ontploffing brengen
met als gevolg een verwoestende drukgolf.
Deze FAE-raketten werden al eens eerder op
het front gebruikt door de Serviërs en wel in
1991 in Kroatië.

Er zouden volgens VN-officicren toch nog
steeds Servische zware wapens in de gedemilitariseerde zone van 20 km aanwezig zijn evenals Servische politieagenten binnen de 3kmzone.
Bosnische Serviërs hebben op 20 mei nog
geen gehoor gegeven aan het NAVO-ultimatum waarin stond dat hun infanterie uit Gorazde moest worden teruggetrokken. Er waren
namelijk noQ 1 50 Serviërs aanwezig binnen de
afgesproken zone. Deze 150 soldaten zouden
slechts hun militaire uniform hebben verruild
voor civiele kleding.
Op 28 mei werd een Nederlands brandstoftransport door twee Servische soldaten tegengehouden bij Vlasenica en werd hun commandovoertuig meester gemaakt
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VN-troepen hebben geconstateerd dat enkele
honderden Serviërs tegen hun wil worden
vastgehouden in Gorazde, ze zouden als gijzelaars worden behandeld.
juni:
Vrijdag 3 juni zijn gewapende Bosnische Serviërs begonnen zich terug te trekken uit de 3
km-zone rond Gorazde
Dutchbat meldde een poging van burgers om
legermateriaal te stelen vanaf het Nederlandse
kamp. De indringers werden opgepakt.
ZEPA:
Het was de afgelopen periode rustig in de
enclave Zepa.
SREBRENICA:
Srebrenica zit volgens betrouwbare bronnen
nog steeds vol wapens. Doordat alleen de
lokale politie gerichte huiszoekingen mag doen
zal er aan deze situatie weinig veranderen de
komende tijd.
Het overleg, georganiseerd door DUTCHBAT,
tussen de partijen verliep in een prettige sfeer.
De Bosnische Serviërs hebben begrip voor de
situatie van DUTCHBAT waarbij het niet volledig lukt om de Moslims te ontwapenen.

CENTRAAL-BOSNIË
maart:
De VN meldde dat het Bosnische leger voorbereidingen treft voor een offensief tegen de
Serviërs in Kupres en Oonji Vakuf.
april:

In de eerste week van april werden er schotenwisselingen gemeld in Bugojno tussen Bosnische- en Bosnisch-Kroatische strijdkrachten.
Dit is opmerkelijk, met name nu beide partijen
deel uitmaken van de Bosnische federatie. Het
is mogelijk dat liet hier gaat om extreme Moslims en eventuele HOS-eenheden (Kroaten) die
zich niet neerleggen bij de federatie tussen de
twee partijen. Een andere mogelijkheid is, dat
het gaat om Servische speciale troepen die het
besiand proberen te saboteren.
In de pocket Konjic, met grotendeels Bosnische Kroaten, vonden artilleriebeschietingen
plaats. De HVO-troepen in deze pocket voelen
zich bedreigd nadat ze zijn toegetreden tot de
federatie met de Moslims. Inmiddels hebben
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grote delen van de aanwezige HVO-troepcn in
Konjic zich met hulp van een Maleisisch VNbataljon de pocket verlaten.
De meeste vuurc-evechten vinden plaats in de
omgeving van Bugojiio-Vite? Daar zijn de BiH
en de HVO bezig om grondgebied te veroveren
op de Bosnische Serviërs
De Bosnische Serviërs probeerden m de omgeving van Olovo-Klandanj-Vares de Moslimeenheden te binden aan het gebied zodat deze
troepen rich met kunnen verplaatsen naar
otit gebieden m cumidoi Cosniu
Met name de Moslims deden, gesteund door
de HVO, succesvolle pogingen om de enclave
Maglaj aan te sluiten bi) het Woslimgebied in
centraal Bosnië. Ook vanuit de enclave Maglaj
werden pogingen gedaan om vanuit Tesanj
richting Teslic terreinwinst te boeken. De achterliggende reden is de belangrijke verbindingsroute van Zenica via Tesari] naar Uanja Luka.
Bij Turbe en Bugoino willen de Moslims een
belangrijk kruispunt veroveren. De Bosnische
Serviërs leverden echter veel verzet.
Ook aan de oostelijke confrontatieliin bij Olovo
werd er gevochten. Ten noordoosten van
Vares op de route Skoda ligt een belangrijk
kruispunt van wegen die door de Moslims en
de Bosnische Serviërs wordt bevochten. De
partij die dit kruispunt bezit heeft naast de
route Vares- Olovo ook de route Vares-Ribnica
(route Mario) onder controle.
De VRS heeft de afgelopen periode VN-militairen ernstig in hun bewegingsvrijheid beperkt.
Het ging daarbij om VN-militairen {waaronder
51 UNMO's) die huisarrest ' • hben gekregen
en in het gunstigste geval
'hts 66n maal
per dag mochten bellen met
• buitenwereld.
In sommige gevallen werden VN-militairen
zelfs gevangen genomen, waarbij al het contact met de buitenwereld word verbroken.
Onder hen bevonden zich ook enkele Nederlandse VN-waai nemers. Zo werd sinds woensdag 13 april een Nederlandse majoor uit de
enclave Zepa vermist. Van de 290 VN-waarnemers in het Bosnische oorlogsgebied werkten
er 53 op door Serviërs beheerst gebied.
De VRS heeft dinsdag 19 april zware wapens
weggehaald uit eon onder VN-toezicht geplaatste opslagplaats bi| Sarajevo. Deze wapens zijn inmiddels weer teruggebracht.
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Een wapenstilstand zou hervatting van vredesonderhandelingen tussen de strijdende partijen
mogelijk moeten maken. Er was echter nog
geen uitzicht op een wapenstilstand omdat
men het niet eens kan worden over de duur
van een wapenstilstand
mei:
De VN escorteerde woensdag 4 mei de VRS bij
de verplaatsing van tanks binnen de 20kmzone om Sarajevo. In totaal werden er in 4
dagen zeven tanks verplaatst. Een van de
zaven Ui'iks is tijdens du vcip'.sct-ing ontsnapt
aan S'ict oog van de VN en sindsdien spoorloos.
De Moslims waren ten zuiden van corridor
Olovo-Doboj bezig om te hergroeperen. De
Moslims waren met veel troepen aanwezig in
de omgeving van Turbe en Bugojno. Het doel
was de route tussen Donji Vakuf en Turbe
danwei de Stad Jajce, 20 km ten noorden van
Donji Vakuf in Bosnisch Servisch gebied. Jajce
wordt in het kantonnaal voorstel van de Bosnische federatie verbonden met het gemengde
kanton.
Noordelijker in de omgeving van Zepce/Zavidovici vonden troepenversterkingen van de moslims plaats. Het gebied ten noorden van Zepce
is wel in handen van de BiH en HVO maar de
route tussen Zepce en Maglaj wordt nog
steeds geblokkeerd door de Bosnische Serviërs. Ook rond Tesanj had de VRS belangrijke
posities stevig in handen, zodat daar in de
nabije loekomst weinig veranderingen zullen
plaatsvinden.
De Moslims boekten ten noorden van Ribnica
terreinwinst op de Bosnische Serviërs in de
Doboj-vinger. Zuidwestelijker van Ribnica bij
Vares/Dastansko was de BiH druk doende om
de routes Mario (Ribnica-Olovo) en Skoda
(Vares-Olovo-Kladanj-Srebrenik) veilig te stellen.
De Verenigde Staten gaven VN-gezant Akashi
een reprimande omdat volgens hun zeggen
Akashi de Serviërs teveel toelaat.
De UNHCR heeft haar medewerkers geruisloos
teruggetrokken uit door Serviërs veroverde
gebieden, uit angst voor gijzelingen en andere
wraakacties. De hulpgoederen bleven doorgaan maar doordat er geen toezicht rneer is op
de verdeling van de goederen kan het in verIceerde handen vallen.
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Moslims oefenden sinds eind mei meer druk uit
op de Bosnische Serviërs (VRS) bij Olovo/Kladanj. De Moslims boekten terreinwinst en
kregen zo controle over de belangrijke verbindingsroute tussen Sarajevo en Tuzla.
De Moslims zouden zich schuldig maken aan
"etnische zuiveringen". Bosnische Serviërs uit
de Moslimsteden Zenica en Novi Travnik werden verdreven, aldus Bosnische Serviërs.
Op 24 mei hebben Servische tanks stellingen
van het regeringsleger rond Sarajevo beschoten en daarmee het akkoord over de gedemilitariseerde zone geschonden.

ZUID-BOSNIE
maart:
In de omgeving van Mostar werden nog enkele
beschieting gemeld met lichte wapens. Verder
was het rustig in dit deel van Bosnië.
april:
De reorganisatie van de strijdkrachten in Mostar en omgeving is in volle gang. Er vinden nog
af en toe beschietingen plaats; het gaat daarbij
hoofdzakelijk om scherpschuttervuur.
mei:
De stad Mostar is druk doende om weer leefbaar te worden. De Duitse interim-burgemeester Koschmick wil in juni beginnen met 'de
grote schoonmaak'. Er zouden volgens hem
200 Europese politiemensen moeten komen
om de plaatselijke politiemacht te trainen.

juni:
Op 1 juni heeft het Britse VN-kamp in Bugojno
om luchtsteun gevraagd. Tot luchtaanvallen
kwam het echter niet omdat de Bosnische
Serviërs hun beschietingen staakten.
Ook begin juni werden er binnen de 20 kmzone van Sarajevo 150 inslagen geconstateerd.
Met name de Moslims voerden de offensieven
op 5 juni op in de omgeving van Kladanj/0lovo, Turbe/Travnik en ten zuiden van Gracanica.
Op het offensief bij Gracanica reageerden de
Bosnische Serviërs met het sturen van extra
eenheden naar de omgeving van Ribnica.
Twee Russische helikopterpiloten zijn op 8 juni
gedeserteerd van de Bosnisch Servische zijde
waar ze meevochten met hun Ml-17 helikopter, Ze hebben hun M l-17 overgedragen aan
de Bosnische Moslims in Zenica. Dit nieuwe
bezit is nu het zwaarste wapen van de Bosnische luchtmacht.
Het staakt-het-vuren van 10 juni werd met
name geschonden in de omgeving Olovo en
Vares.
De Moslims en Bosnische Kroaten hebben 24
juni officieel hun oorlog beëindigd. Ze tekenden een document waarin ze zich verplichten
hun troepen langs de frontlinies terug te trekken.
De gevechten bij Turbe/Travnik gingen eind
juni gewoon door.

juni:
Het was rustig in de afgelopen periode in zuidBosnië.
Maximaal 15 Nederlandse marechaussees
vertrekken binnenkort voor 2 jaar naar Mostar.
Ze zullen deel gaan uitmaken van de internationale politie-eenheid van 200 mensen die in
Mostar onder gezag van de voormalige burgemeester van Bremen zal opereren. De overige
manschappen komen uit: o.a. Duitsland (70),
Spanje (10) en Italië (20).

Bosnische Serviërs hebben 28 juni hulp gevraagd voor de opvang van 2.500 vluchtelingen uit de omgeving van de berg Ozren in de
Doboj-vinger.
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Update RWANDA
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over de evacuatie van vluchtelingen die vast
zitten in gebieden waar gevochten wordt. Het
RPF eist dat het leger afstand neemt van de
uitsluitend uit Hutu-ministers bestaande interim-regering. Ook wil het RPF dat de moordpartijen op Tutsi's onmiddellijk worden stopgezet en dat alle leden van de presidentiële garde
en Hutu-milities, worden gearresteerd. Tenslotte zou Radio des Mille Collines, het radiostation dat Hutu's oproept om Tutsi's te vermoorden, gesloten moeten worden.

Rwanda blijft 2n greep van
bloedige machtsstrijd.
De nachtmerrie in Rwanda is nog steeds niet
ten einde, Het tand is afgesloten van de buitenwereld en niemand weet precies wat er nog
gebeurt. Dat maakt het conflict zo huiveringwekkend. Je kunt alleen maar gissen naar de
slachtpartijen die er onverminderd plaatsvinden. De systematische moorden op Tutsi's en
gematigde Hutu's begonnen in de avond van 6
april, enkele uren nadat het vliegtuig van president Habyarimana was neergehaald.

VN toezicht in Rwanda.
Op 1 juni heeft de VN al haar activiteiten stopgezet, nadat een Senegalese VN-officier in
Kigali om het leven was gekomen. Alleen de
uitdeling van voedsel in Kigali gaat door. De
Senegalees is de twaalfde VN-militair die in
Rwanda sinds de hervatting van de burgeroorlog tussen de regering en het RPF in april om
het leven is gekomen. Alle andere VN-activiteiten in Rwanda lagen stil. UNAMIR heeft geen
burgers geëvacueerd uit Kigali en ook hebben
VN-militairen geen patrouilles uitgevoerd in de
hoofdstad. De Verenigde Naties hebben duidelijk gemaakt dat deze activiteiten slechts hervat worden als het RPF bereid is om garanties
te geven voor de veiligheid van het VN-personeel.

Interim-regering moot opnieuw
vluchten voor oprukkend RPF.
Rwanda is nu in tweeën verdeeld. Het RPF
heeft Kigaji onder controle en rukt nog steeds
op naar het zuiden in de richting van Gitarama.
In Gitarama zetelt zich de interim-regering, die
werd gevormd na 6 april, die al uit Kigali heeft
moeten vluchtten voor het RPF. Op 30 mei is
een groot aantal ministers uit Gitarama gevlucht naar Kibuve. bij de gr»-ns met Zaïre, en
naar Butare. ten zuiden van Kigali. Het RPF
zou Gitarama tot op zeven kilometer genaderd
zijn.

Ondanks het stopzetten van de VN-activiteiten
heeft de VN toch een beroep op Nederland
gedaan om Nederlands VN-personeel beschikbaar te stellen om naar Rwanda uitgezonden te
worden. Het zou gaan om 50 marechaussees
dia langs de grens van Rwanda ingezet zouden
worden. Nederland heeft terughoudend gereageerd op het VN-verzoek, omdat Nederlandsemilitairen te veel op Belgen en dat Belgen
gehaat zijn op het ogenblik in Rwanda.

Rwandaes-verzet bereid tot
gespreKmet leger.
Op 30 mei zijn stafofficieren van het RPF en
het regeringsleger op het hoofdkantoor van de
VN in Kigali begonnen aan besprekingen over
een bestand. Het overleg heeft niet in een
staakt-het-vuren geresulteerd. Het overleg,
waar beide partijen steeds lagere officieren
naartoe stuurden leidde wel tot een akkoord
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Gitara ma valt in handen
van de RPF
Op 7 juni is het regeringsleger nog een tegenoffensief begonnen tegen het oprukkende RPF.
De tegenaanval was er ondermeer op gericht
de rebellen te verdrijven die zich rond Gitarama
bevinden, alwaar de interim-regering zetelt.
Het offensief mocht niet baten. Op 13 juni
heeft het RPF zich na zware gevechten meester gemaakt van Gitarama. De val van de stad,
50 Km van Kigali, heeft het RPF twee weken
gekost. Het RPF beheerst nu 90 procent van
de stad. De overige 10 procent wordt gevormd
door " een of twee bergen ", waarop zich nog
regeringssoldaten bevinden. Het RPF heeft
verklaard dat zij hen blijven volgen op hun
vlucht naar Ruhengeri in het uiterste noordwesten van Kigali. Militaire waarnemers hebben gezegd dat het RPF nu de strijd moet
aanbinden met regeringsbataljons ten westen
van Kigali, waaronder gemechaniseerde artillerie-eenheden.

Franse militairen, die zich later in Belgische
uniformen uit de voeten hebben gemaakt.
Frankrijk heeft de beschuldigingen als "absurd"
van de hand gewezen. Zowel de gevluchte
ooggetuigen als de eigen onderzoekingen van
het Belgische leger naar de dood van de tien
Belgische VN-militairen in Rwanda wijzen in de
richting van Franse militairen in dienst van de
DAMI, het Assistentie en Instructie Detachement van de Coalitie voor de verdediging van
de Republiek, de radicale vleugel van de Hutu's. Meer dan drieduizend mensen die ooggetuige kunnen zijn geweest van de moord zouden inmiddels ook zijn vermoord.

Operatie Turqufose
De eerste troepen van de Franse interventiemacht zijn op 23 juni vanuit Zaïre het westen
van Rwanda binnengetrokken voor een verkenningsmissie. De eenheid bereikte in de middag
van 24 juni een vluchtelingenkamp bij Cy_anHuflu, waar duizenden Tutsi's bedreigd zouden
worden door Hutu-milities. Operatie Turquiose,
zoals de Fransen hun vrijwel unilaterale ingrijpen hebben genoemd en die op de avond van
23 juni door de VN-veiligheidsraad was goedgekeurd, stuit op veel argwaan, omdat de
Frankrijk als bondgenoot beschouwt wordt van
het Hutu-bewind.
Ongeveer zeshonderd leden van het vreemdenlingeniegioen en Franse mariniers nemen in
eerste instantie deel aan de operatie. Het totaal aantal militairen dat aan de interventiemacht kan deelnemen kan oplopen tot vijfentwintighonderd man. Een veertigtal soldaten
trok vroeg in de middag bij de Zaïrese plaats
Bukavu de grens over. De eerste taak van de
interventiemacht is de ongeveer achtduizend
Tutsi's te beschermen die zich in het kamp bij
Cyangugu bevinden.
Meer Franse troepen, waaronder een medisch
team zijn op 23 juni naar het kamp gegaan om
de vollsdige veiligheid van het kamp te garanderen. De hele Franse operatie zal twee maanden duren, waarna de reguliere VN-missie in
Rwanda (UMAMIR) op 5500 man sterkte is
gebracht en de taak van de Fransen kan overnemen. Op 24 juni hebben de ambassadeurs
van de tien landen van de Westeuropese Unie
(WEU) besloten hun financiële en logistieke
steun aan de Franse operatie op te voeren. Er

Tunis overeenkomst.
Op 14 juni is het bestandsakkoord getekend
tussen het RPF en de regering in Tunis. Krachtens deze overeenkomst zal een onderzoek
worden ongesteld naar het verongelukken van
het vliegtuig van president Habvarimana en zal
er begin gemaakt worden met de berechting
van de schuldigen van de massamoorden in
het land. Het akkoord leek op 16 juni daadwerkelijk van kracht te worden, aangezien de
wapens die avond zwegen. Een belangrijke
factor leek de opstelling van Frankrijk te zijn,
dat bekend maakte dat zodra zij van nieuwe
massamoorden zouden horen, militair ingrijpen
zou volgen.

Belgen beschuldigen Fransen
van moord.
Op 17 juni maakt een officieel Belgisch onderzoek melding van het feit dat de moord op
president Habvarimana is uitgevoerd door
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wordt een verbindingsofficier naar Zaïre gestuurd om de behoeften van de Fransen te
peilen. De Italiaanse premier Bertusconi heeft
gezegd dat Italië elk moment troepen kan
sturen.

Het is onwaarschijnlijk dat de Franse autoriteiten niet ten minste stilzwijgend hun goedkeuring hebben gehecht aan de wapentransporten. Met chartervliegtuigen werden in mei, een
paar weken nadat het bloedbad was begonnen, herhaaldelijk forse ladingen geweren,
granaten en munitie van Franse en Oosteuropese makelij naar Goma gevoerd. Dezelfde
stad doet sinds 22 juni dienst als het bruggehoofd van de Franse interventiemacht in
Rwanda.

Achterliggende oorzaken
slachtingen.
Rwanda heeft een bevolking van 7,5 miljoen
mensen. Het vruchtbaarheidscijfer, dat is het
gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw
krijgt, bedraagt 8,5 en de jaarlijkse bevolkingsgroei is 3,4 procent, een percentage waarbij
een bevolking zich in twintig jaar verdubbelt.
Wat er dan gebeurt is dat de problemen sneller
toenemen dan de oplossingen. Enkele primaire
problemen zijn bijvoorbeeld goed drinkwater,
riolering en alfabetisering. Zelfs voor deze
eenvoudige opgaven zijn voor veel landen in
Afrika door de explosieve bevolkingsgroei niet
bij te houden. In zulke situaties gaan er zelfreguleringsmechanismen werken: massale slachtingen, epidemieën en hongersnoden. Afrika
bevindt zich in de zogenaamde 'transitionele
fase', waarin de sterftecijfers door betere
gezondheidszorg en voeding sterk dalen, maar
de geboortecijfers nog hoog zijn.

(Bijgewerkt tot 28 juni 1994)

Schending embargo door Fransen.
Franse wapenhandelaren hebben de afgelopen
weken het VN-wapenembargo tr-non Rwanda
geschonden en vanuit Zaïre w.
>s geleverd
aan het Rwandese leger. Volgens Frankrijk
ging het om particuliere transacties, die al
waren overeengekomen voordat de slachtpartijen in Rwanda in april losbarsten.
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13 junt RPF nc«*t Gttaraua tn kanoen, RPF volgt regerlr,g(sol4Ucn In (te richting van Ruhengcrt.

3

13 Juni Interim reocrlng «lucht nasr Xltxiye en Botsro.

4

23 Junt Franse Intervcntttxacbt trrtl ftwaruD binnen «anutt 2<Tre iwur vlucnteMnoenkup In Cyangugu.
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